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VVM - afgørelse vedrørende etablering af udleveringsstander 
til TripleNine 
Lemvig Kommune har den 24. marts 2023 modtaget en ansøgning om tilladelse til 
at etablere yderlig et udleveringsystem på Nordic Marine Oils eksisterede olie-
anlæg på Thyborøn Havn.  
 
Ansøgningen er fremsendt i henhold til §18 i Bekendtgørelse af lov om miljøvur-
dering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), 2021-10-27  
nr. 1976 (miljøvurderingsloven).  
 
Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt:  
 

10i)  Anlæg af olie- og gasledninger og rørledninger til transport af CO2-
strømme med henblik på geologisk lagring (projekter, der ikke er omfattet 
af bilag 1). 

 
13a)  Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, 

som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan 
have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidel-
se, som ikke er omfattet af bilag 1 

 
Projektet har derfor gennemgået med henblik på at kunne træffe afgørelse om 
projektet antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 21 i miljøvur-
deringsloven. 
 
Beskrivelse af projektet 
Der søges om tilladelse til at etablere yderlig et udleveringsystem til levering af 
olie til en ny olietank på TripleNine Groups anlæg på Sydhalevej 14, 7680 Thybor-
øn. 
 
På Thyborøn havn ligger der allerede en olieledning nedgravet umiddelbart foran 
TripelNines kedelhus. Olieledningen er ejet af Nordic Marine Oil. Olieledningen 
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udgør en del af et anlæg, hvor Nordic Marine Oil anvender rørledningen til at for-
binde anlæg til udleveringsstandere og til at bunke olie ind fra skibslaster. 
 
Det bliver Nordic Marine Oil som kommer til at stå for løbende kontrol og over-
vågning af stikledningen. Stikledningen svejses i samlinger og føres ind i tankgrav 
til en flangesamling. Således sikres det at en evt. utæt pakning vil være under kon-
trol i sikringskaret. 

 
  
Modtager tanken er en rustfri buffertank på 30 m3 til marine gas oil. Tanken er 
den gamle formalintank. Den står på ben. 
 
Der installeres et overløbsrør som føres til tankgravens bund. Tankens kapacitet 
er lille og vil kun kunne dække olieforbruget i ca. 16 timer. Derfor bliver tanken 
udstyret med automatisk påfyldning. Der indtænkes sikkerheder i styringen. 
Tanken bliver efterset af certificeret virksomhed før ibrugtagning. 
 
Tankgraven rummer 50 m3 og vil uden problemer kunne rumme olietankens ind-
hold + 10%. 
 
I tankgraven står der i forvejen en ammoniakvandstank i 20% opløsning på 40 m3. 
 
Regnvand tømmes overvåget til overfladevand system. Overfladevand systemet 
gennemløber olieudskiller før det har udløb i havnen. 
 
Brun linje er en ca. angivelse af olierørledningen ejet af Nordic Marine Oil. 
Grøn linje er en mulig føringsvej for den nye stikledning 
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Indretning og drift af tankanlægget skal overholde olietankbekendtgørelsens be-
stemmelser. Miljøstyrelsen er miljømyndighed på TripleNine. Miljøgodkendelsen 
vil således indeholde vilkår til sikkerhed for integrationen med Nordic Marine Oils 
udleveringssystem. 
 
Snitfladen mellem Nordic Marine Oil og TripleNine fremgår af følgende figur. 
 

 
 
Høring  
Udkast til tilladelsen efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 har inden offentliggørel-
sen været sendt i høring hos rådgiver, ansøger, TripleNine, Thyborøn Havn og Mil-
jøstyrelsen. 
 
Afgørelse 
Lemvig Kommune har på baggrund af en gennemgang af projektet i forhold til 
VVM-screeningen fra 23. september 2019 vurderet, at projektet ikke vil kunne på-
virke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.  
Afgørelsen er truffet efter § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
 
Begrundelse 
Afgørelsen er truffet ud fra vurderinger af relevante kriterier i lovens bilag 6. 
I forbindelse med vurderingen af projektets mulige påvirkninger af miljøet, 
er det især fundet relevant at vurdere projektet i forhold til støv og støj i anlægs-
fasen, lugt, risiko for uheld og beskyttet natur. Denne vurdering har baggrund i, at 
der er tale om en kort nedgravet rørledning på et havneareal. De væsentlige mil-
jøpåvirkninger ved etablering og drift af olieledningen er beskrevet i VVM-
screeningen fra 23. september 2019. 
 
Støv og støj i anlægsfasen  
Der vil være byggestøj i forbindelse med opførelse af pipelinen. Idet pipelinen lig-
ges på en kort strækning på havnen vurderes støjen ikke at være til gene for na-
boerne. 
 
Der kan forekomme støvflugt i forbindelse med tørre perioder, hvilket dæmpes 
med vanding. 
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Lugt 
Der kan forekomme lugt ved adskillelse af eksisterende rørsystemer. Dette er dog 
af kort varighed og lugten forventes kun lokalt på kajen. 
 
Risiko for uheld 
Der er risiko for større udslip af brændstof, hvorfor der skal etableres såvel fysiske 
og administrative barrierer for at ulykken sker. Dette indgår som vilkår i tilladelsen 
efter miljøbeskyttelseslovens § 19. 
 
Beskyttet natur 
I henhold til §7, stk.6 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af inter-
nationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, er afgørelser 
efter § 21 i miljøvurderingsloven omfattet af en forudgående vurdering af, hvor-
vidt aktiviteterne forbundet med oplag af forurenet jord kan påvirke Natura 2000-
områder væsentligt (EF-habitat områder, EF-fuglebeskyttelses- områder samt 
Ramsarområder). Dette indbefatter en vurdering af projektets potentielle indfly-
delse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale na-
turbeskyttelsesområder. 
 
Hele Thyborøn havn ligger tæt ved Natura 2000 område nr. 28 Agger Tange, Nis-
sum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Området består af flere delområder. Syd 
for Thyborøn by ligger fuglebeskyttelsesområde nr. 39, Harboøre Tange, Plet Enge 
og Gjeller Sø. Det er udpeget som fuglebeskyttelsesområde pga. en række ynglen-
de og trækkende arter. I Natura 2000 planen for området er forstyrrelser af fugle-
livet nævnt som en trussel for områderne, ved f.eks. rekreative aktiviteter. Hav-
neaktiviteter er ikke vurderet til at udgøre en trussel for Natura 2000 områderne. 
 
Samlet set vurderes anlægget ikke at være til gene for områdets fuglebestand, da 
der ikke er tale om en væsentlig ny aktivitet i området. Det vurderes, at anlægget 
hverken selvstændigt eller sammen med andre aktiviteter kan påvirke dette Natu-
ra 2000 området eller andre Natura 2000 områder.   
 
Området hvor anlægget etableres vurderes ikke at være yngle- raste- eller foura-
geringsområde for Bilag IV arter, da etableringen sker på eksisterende havneareal, 
der ikke rummer egnede steder for rastende eller ynglende Bilag IV arter. Det 
vurderes derfor ikke, at aktiviteterne forbundet med udleveringssystemet kan be-
skadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter på bilag IV eller 
ødelægge plantearter optaget på samme bilag. 
 
Samlet vurdering 
Det vurderes sammenfattende, at projektet ikke er omfattet af krav om miljø- 
vurdering og tilladelse.  
 
Øvrige bemærkninger 
Afgørelsen er ikke en tilladelse til at gennemføre projektet, men alene en afgørel-
se af, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces, før de nødvendige 
tilladelser kan udstedes. 
 
Gennemførelse af projektet kan derfor forudsætte tilladelse, godkendelse eller 
dispensation efter lovgivningen i øvrigt. 
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Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at indsende en ny ansøgning jf. miljøvur-
deringslovens § 18. 
 
Sagens oplysninger 
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven.  
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i 
ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gælden-
de på screeningstidspunktet. 
 
Hvis projektet ændres, er I forpligtede til at ansøge igen med henblik på at få af-
gjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt). 
 
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er med-
delt, jf. miljøvurderingslovens § 39. 
 
Offentliggørelse og annoncering  
Lemvig Kommunes afgørelse annonceres den 19. april 2022.  
 
Lemvig Kommunes afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. 
Materialet kan tilgås på www.lemvig.dk. Offentligheden har adgang til sagens øv-
rige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. 
 
Klagevejledning 
I henhold til miljøvurderingslovens § 49 kan kommunens afgørelse påklages til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Der kan f.eks. 
klages hvis nogen mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgø-
relsen. Der kan derimod ikke klages over, at kommunen efter andres opfattelse 
burde have truffet en anden afgørelse. 
 
Afgørelsen kan påklages af ansøger, Miljø- og Fødevareministeren, enhver med 
retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, 
der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige 
brugerinteresser indenfor arealanvendelse og har vedtægter eller love, som do-
kumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. mil-
jøvurderingslovens § 50. 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-
klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som ligger på hjemmesiden for Næv-
nenes Hus under Miljø- og Fødevareklagenævnet:  
 https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/. 
 
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på 
www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. 
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørel-
sen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for 
virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klagepor-
talen.  
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på klagenævnets hjemmeside.  
 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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Klagefristen er 4 uger og klagen skal være modtaget senest den 18. maj 2022. 
 
Søgsmål 
Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge lovens § 54 være 
anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse, det vil sige senest den  
13. oktober 2022 eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endeli-
ge administrative afgørelse foreligger. 
 
Aktindsigt  
Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reg-
lerne for hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningsloven, 
offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Brian Lenz Hansen 
Civilingeniør 
 
 
Kopi af afgørelsen er sendt til Skanda A/S, klaus@skanda.dk 
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